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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

l

(dále jen ,, výzva")

Zadavatel: Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný, Smetanovo nám. 1310
IČO: 61894427
SE SÍDLEM: Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný
ZASTOUPENÝ: RNDr. Milan Dundr, CSC.
KONTAKTNÍ OSOBA: RNDr. Vladimir Kulich, jitka Cimrmanová

(dále jen ,,Zadavatel')
Vás tímto vyzývá k podáni nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedeni
služeb, s názvem, Oprava podlah v učebnách školy (dále jen ,Veřejná zakázka"). Niže
jsou uvedeny podmínky, za nichž bude veřejná zakázka realizována (zadávací podmínky).
Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 31 zákona zadávána mimo režim
zákona. Obsahuje-li tato zadávací dokumentace odkaz na zákon, použije se příslušné
ustanoveni zákona analogicky. To však neznamená, že Zadavatel zadává Veřejnou
zakázku v režimu zákona.
Podkladem pro zpracováni nabídky je tato výzva k podáni nabídky a zadávací
dokumentace. Uchazeč je povinen zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v
předaných podkladech, a to zejména pokud mají vliv na cenu zakázky.
1.

Základni údaje o veřejné zakázce

Předmětem veřejné zakázky je: Oprava podlah v učebnách školy
Další informace o předmětu plněni obsahuje závazný návrh smlouvy, který je přílohou č. 4
této výzvy. Přílohou Č.3 bude technická specifikace.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 206.611,57 KČ bez DPH; 250 000,- KČ s DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximálni a nepřekročitelná.
Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řízeni
vyloučen.
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2.
2.1.

Místo a termín plněni Veřejné zakázky
Místo a termín plněni

Místem plněni veřejné zakázky bude Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný,
Smetanovo nám. 1310, Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný.
Předpokládaná doba realizace - prosinec 2021
Předmět této Veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu
se Smlouvou a v terminech v jejím rámci uvedených.

2.2.

Prohlídka místa plněni

Prohlídka místa plněni se bude konat dne 2Ga1.12021 v 8.00 hodin.
Sraz účastníků prohlídky místa plněni je před budovou školy na adrese Gymnázium Václava
Beneše Třebízského Slaný, Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný.
Vzhledem k mimořádným vládním opatřením v souvislosti s pandemii COVID se prohlídky
místa plněni může zájemce zúčastnit za následujicich epidemiologických podmínek:
Zástupce zájemce před vstupem do budovy školy předloží POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
TESTU NA PRŮKAZ PŘÍTOMNOSTI AG SARS - COV-2 s negativním výsledkem,
antigenní test ne starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin, (nebo potvrzení o proděláni
nemoci COVID v posledních 180 dnech), což odpovídá požadavkům dle systému O -N T, jinak nebude vpuštěn do budovy školy. Účastnici prohlídky místa plněni budou po celou
dobu prohlídky dodržovat hygienická pravidla, které vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví ČR
(roušky, dezinfekce, rozestupy)

3.

Způsob, doba a místo podáni nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce
opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a
označené ,,Veřejná zakázka ,,Oprava podlah v učebnách školy", na které musí být
uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána
po uplynuti lhůty pro podáni nabídek.
Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný, Smetanovo nám. 1310,
Smetanovo nám. 1310
274 01 Slaný
Uředni hodiny: 7:30 - 12:00
Lhůta pro podáni nabídek konči dne 6.12. 2021 ve 14:00 hodin.
Na nabídku podanou po uplynuti lhůty pro podáni nabídek se pohliži, jako by nebyla
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podána.
4.

Oteviráni nabídek

Otevíráni Nabídek se uskutečni dne 4.12.2021 v 14:01 hodin na adrese Gymnázium
Václava Beneše Třebízského, slaný, Smetanovo nám. 1310, Smetanovo náměstí 1310,
274 01 Slaný v ředitelně školy.
Otevíráni Nabídek se mají právo zúčastnit zástupci Dodavatelů, jejichž Nabídky byly řádně
doručeny do konce lhůty pro doručeni nabídek. Z organizačních důvodů je omezen počet
zástupců každého Dodavatele na jednu fyzickou osobu. Zadavatel bude od zástupců
Dodavatelů vyžadovat předloženi platné plné moci a výpisu z obchodního rejstříku
Dodavatele, případně obdobné listiny prokazující složeni statutárního orgánu Dodavatele.
Pokud se otevíráni Nabídek zúčastni člen statutárního orgánu Dodavatele, doloží tuto
skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku Dodavatele (případně obdobnou listinou
prokazujici složeni statutárního orgánu Dodavatele) a předložením občanského průkazu či
jiného průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i Dodavatel - fyzická osoba.
Vzhledem k mimořádným vládním opatřením v souvislosti s pandemii COVID se otevíráni
obálek může zájemce zúčastnit za nás|edujicich epidemiologických podmínek: Zástupce
Dodavatele před vstupem do budovy školy předloží POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ TESTU
NA PRŮKAZ PŘÍTOMNOSTI AG SARS-COV-2 s negativním výsledkem, antigenní test ne
starší 24 hodin, PCR test ne starší 72 hodin,(nebo potvrzeni obdobného charakteru ukončené očkováni, nebo potvrzeni o proděláni nemoci COVID v posledních 180 dnech),
což odpovídá požadavkům dle systému O-N-T, jinak nebude vpuštěn do budovy školy.
Účastnici otevíráni obálek budou po celou dobu prohlídky dodržovat hygienická pravidla,
které vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (roušky, dezinfekce, rozestupy).

5.

Požadavek zpracováni nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanovi jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu
Veřejné zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod.)
absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu
veřejné zakázky, a to v členěni: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše
DPH v KČ, nabídková cena včetně DPH v Kč.
Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

6.

Hodnoceni nabídek

Zadavatel provede hodnoceni nabídek dle nejnižší nabídkové ceny.

Kritérium:
Váha:
Nabídková cena v KČ bez DPH:

100 %

Zadavatel stanovi pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v KČ bez DPH.
Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší
nabídkovou cenu při respektováni všech podmínek a požadavků stanovených
Zadavatelem.
Zadavatel vybere k uzavřeni Smlouvy toho dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena
jako nejvýhodnější, tj. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel neprovede
hodnoceni nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

7.

Obchodní podmínky

Obchodní a jiné smluvní podmínky závazným způsobem vymezující budoucí rámec
smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou podrobně zapracovány
do závazného návrhu Smlouvy, který je nedílnou součásti této Zadávací dokumentace a
tvoří její Přílohu č. 4

8.

Vysvětleni zadávací dokumentace

Učastnici jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětleni zadávací
dokumentace. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě zadavatele na uvedenou
emailovou adresu nejpozději 3 pracovni dny před uplynutím lhůty pro podáni nabídek. Na
později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat. Na základě řádně a včas
doručené žádosti poskytne zadavatel dodavateli písemné vysvětleni nejpozději do 2
pracovních dnů.
Vysvětleni zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným
způsobem jako výzvu k podáni nabídky.
Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětleni zadávací dokumentace i bez předchozí
žádosti.

9.

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ

Splněni kvalifikace
Dodavatel musí splňovat niže uvedené požadavky na kvalifikaci. Splněni kvalifikačních
požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této Zadávací
dokumentace.
Požadavky na kvalifikaci pro plněni této Veřejné zakázky splní Dodavatel, který v Nabídce
doloží splněni:
a) základni způsobilosti;
b) profesní způsobilosti;
C) kritérii technické kvalifikace.
Stáři dokladů

Doklady prokazující základni způsobilost a profesní způsobilosti musí prokazovat splněni
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době v době 3 měsíců přede dnem podáni
nabídky; tím není dotčena zvláštni úprava o nejvyšším přípustném stáři výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů a o nejvyšším stáři certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.
8.1 Rozsah základní způsobilosti:
způsobilým není Dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízeni
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný
trestný čin podle právního řádu země sídla Dodavatele; k zahlazeným odsouzením se
nepřihliži,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci dani zachycen splatný
daňový nedoplatek,
C) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištěni,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociálni zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, vůči němuž byla
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla Dodavatele.
je-li Dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
Dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu Dodavatele.
Prokázáni základni způsobilosti
Dodavatel prokazuje splněni podmínek základni způsobilosti ve vztahu k České republice
podle předchozího odstavce předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů,
b) potvrzeni příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášeni ve vztahu ke
spotřební dani,
c) písemného čestného prohlášeni,
d) potvrzeni příslušné okresní správy sociálního zabezpečeni,
e) výpisu z obchodního rejstříku nebo předložením písemného čestného prohlášeni v
případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.
Dodavatel může využit vzorové čestné prohlášeni, které tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací
dokumentace.
8.2 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splněni profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právni předpis
zápis do takové evidence vyžaduje.

8.3

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje předloženi seznamu významných zakázek realizovaných
Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízeni včetně uvedeni ceny,
doby jejich realizace a identifikace objednatele. Zadavatel uvádí, že se musí jednat o
dodávky v posledních 3 letech realizované, tj. řádně dokončené a předané objednateli.
Zadavatel požaduje předloženi seznamu alespoň 3 významných služeb. Významnou
službou se rozumí služba obdobného vybaveni (obsahující např. oprava podlahy,
odstraněni parket, položeni OSB desek, zátěžového linolea, apod.), jako je vybaveni, které
je předmětem této Veřejné zakázky, kdy celková hodnota této dodávky dosahovala alespoň
80.000,- KČ bez DPH.

10.

Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na Veřejnou zakázku v jednom výtisku. Všechny listy nabídky
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich
vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny
stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuálni řadou;
není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.
Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v nás|edujÍcÍ struktuře:
a)

Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace

b)

Obsah nabídky

c)

podepsaný závazný návrh smlouvy na plněni Veřejné zakázky

d)

Doklady prokazujici splněni kvalifikačních předpokladů

Požadavky na členěni nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.
Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou
osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník
toto oprávněni v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.
je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášeni, musí být ze strany účastníka podepsáno
statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v
takovém případě doloží účastník toto oprávněni v originálu či v kopii v nabídce.

11. Práva a výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízeni kdykoli až do uzavřeni smlouvy zrušit,
popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udáni důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky účastníka a s účasti v

poptávkovém řízeni.
Kdykoli v průběhu lhůty pro podáni nabídek může Zadavatel přistoupit ke změně nebo
doplněni zadávací dokumentace.
Příloha
Pň/oha
Pň/oha
Příloha

č. 1 - Krycí list
č. 2 - čestné prohlášeni k prokázáni kvalifikace
č. 3 - technická specifikace
Č.4 - závazný návrh kupní smlouvy

12. Kontaktními osobami zadavatele jsou:
RNDr. Milan Dundr, CSC. - ředitel

Jitka Cimrmanová - ekonomka

Tel: 312 52 13 42, 603889166

tel. 312521342, 732833541

Email: qyms|anY@centrum.cz

qVms|anY@centrum.cz
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RNDr. Milan Dundr, CSC. - ředitel školy

